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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

قال لقد خفف عنه العذاب ، وهو أخف أهل النار عذابًا وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب يف نعليه ،  :الشيخ 
نص عام وهذا نص خاص ، ما  إًذا هذا ))ما يخفف عنهم العذاب (( : املهم ُخفف عنه العذاب وربنا يقول 

يف مانع نقبله ما دام صار وهلذه القاعدة واجلهل ا يضل كثريًا من الناس قدميًا وحديثًا ، اخلوارج  مثًال الذين 
ضلوا يف كثري من األمور االعتقادية والفروع الشرعية ملاذا ؟ ألم استندوا إىل نصوص عامة ورفضوا النصوص 

من زاوية  ...العلم هو اجلمع بني النص العام والنص اخلاص ؛ اآلن ما حنن يف صدده اخلاصة ، ومن قواعد أهل 
عامة شويه ، وهي الذين أشركوا وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة ، شو حكمهم عند اهللا ؟ هل هم يف 

كافرين املخلدين يف النار ؟ هل هذا ذنبهم مغفور ؟ اجلواب ، نعم هؤالء ال يشملهم العذاب الذي هو جزاء ال



النار ، وإمنا هلم معاملة أخرى يف عرصات يوم القيامة ، يؤمرون بطاعة رسول هناك ، فمن أطاع دخل اجلنة ، 
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به (( : ومن عصا دخل النار ؛ هؤالء الذين دخلوا اجلنة داخلني يف عموم قوله تعاىل 

جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على مشوله وإطالقه ، وأنا رايح أدخل يف  إًذا ما ))ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
موضوع اإلجابة عن هذا السؤال من باب ممكن اجلميع يدركه يعين حلىت بقى ندرك شيء رمبا ال يدركه بعض 

عمومها ،  الناس  فإًذا إذا وصلنا إىل هذه احلقيقة إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، شو صار ذه اآلية ؟ بقيت على
أم دخلها شيء من التخصيص ؟ دخلها شيء من التخصيص ، ال يغفر أن يشرك به إال إذا كان الشرك به دون 
بلوغ الدعوة ، إًذا اآلية ليست على اإلطالق والشمول الذي يتبادر لألذهان ، إذا كان هذا واضًحا وظاهرًا ، وهو  

ي أوصى أوالده بتلك الوصية واليت أعتقد أا أغرب وصية ننتقل اآلن إىل قصة هذا الرجل الذ.كذلك بإذن اهللا 
علمناها يف الدنيا ، أنه إذا مات أن حيرقوه ، وملاذا ؟ قال ألين مذنب مع ريب ، ولو قدر اهللا علي ليعذبين عذابًا 

يعتقد شديًدا ، فهو اآلن بني عقيدتني متناقضتني أشد التناقض ، هو يعتقد بأنه عاصي ومذنب ، وهو كذلك ، و 
أن اهللا عز وجل إذا عذبه فهو عادل ، لكن هو يريد أن خيلص من هذا العذاب فوقع يف الضالل ، فأوصى أن 
حيرقوه بالنار ، وأن جيعلوا نصف رماده يف الريح ، ونصف رماده يف البحر ، ملاذا ؟ ليضل عن ربه ، زعم آه  

هذا الرجل أنا أتصور اآلن  ))عظام وهي رميم وضرب مثال ونسي خلقه قال من يحيي ال(( : ونسي قوله تعاىل 
أنه كان يف ساعة شبه فيها ، غاب عقله ووعيه عن احلقيقة اليت يؤمن ا ، كل من يعتقد أنه عاٍص مع ربه ، وأن 
ربه عز وجل إذا عذبه عادل به ، فهو من خلوفه من ربه غلب عليه هذا الضالل ، والدليل أن ربه ملا أحياه وقال 

نتشرة يف الريح اهلائج والبحر املائج كوين فالنا ، فكان بشرًا سويا ، قال يا فالن ما محلك على ذلك ؟ لذرته امل
أوحى إليه بأن يعمل ذه الوصية اجلائرة ،  ...قال خشيتك فهو مؤمن باهللا ، لكن أن خفت منك ، أي خوفه 

الكفر ليس من الكفر املستمكن النفس وإمنا فعلم اهللا ما يف قلبه ، فقال له قد غفرت لك ، إًذا هذا النوع من 
هو الكفر العارض حلالة نفسية وواضحة جًدا يف هذه احلادثة فال إشكال واحلمد هللا يف هذا احلديث الصحيح ، 
أما الذين يتسرعون وينتهون نصوص الشريعة بألفاظها العامة دون أن يدققوا النظر يف معانيها اخلاصة ، فهم 

ة بعضها ببعض فيقولون لك هذا احلديث غري صحيح ولو رواه البخاري ومسلم ، حنن يضربون نصوص الشريع
نعرف بعض إخواننا كانت عندهم هذه اجلرأة ، إنه هذا احلديث غري صحيح حىت لو رواه البخاري ومسلم ، 

رتيث أليس كذلك يا حسن ؟ قول ما هو حسن أيوا ، الشاهد جيب دائًما وأبدا ، إذا جاءنا حديث صحيح أن ن
ونتثبت هذا حديث صحيح ، أي نعم حديث صحيح على الرأس والعني ، كيف التوفيق بني هذا احلديث واآلية 

قد ال توفقون بأهل الذكر ، إما ألم حرمتم منه أو أنتم حرمتم  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( ؟ 



ينئٍذ نقف نؤمن ، أن هذه اآلية وهذا احلديث أنفسكم منهم ، ممكن هذا وممكن هذا ، حىت ال نظلم الناس ح
صحيح ، والتوفيق بينهما واهللا أعلم به ، لكن حنن ال نتسرع فنضرب احلديث باآلية أوالعكس ال مسح اهللا ، 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما (( : نضرب اآلية باحلديث ، ليس هذا هو سبيل املؤمنني ، ورب العاملني يقول 

  . ))ع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تبين له الهدى ويتب
  

عندكم اآلن مثال واقع يف كتاب هذا املسمى حممد الغزايل أو الغزايل ، حممد الغزاّيل القدمي ، فهو  :الشيخ 
ضرب بالتشديد ، أما الغزايل احلديث فما أدري إن كان بالتشديد أو بالتخفيف ، املهم هو يف كتابه اآلن ي

جاء ( : حديث البخاري ومسلم بعديد من الروايات يضرا لضيق عطنه وسوء تفكريه ، فيأيت مثال إىل حديث 

فهو يبين عاليل وقصورا ، هذا يف   )ملك الموت إلى موسى وقال له أجب ربك ، فلطمه لطمة ففقع عينه 
  كتابه األخري ما أدري امسه إيش ؟ 

  . لفقه وأنصار احلديث السنة النبوية بني أهل ا :السائل 
أي نعم ، يقول لك معقول ؟ ملك املوت يأيت إىل موسى كليم اهللا ، ويقول له أجب ربك خياف من  :الشيخ 

املوت ويروح يضرب ملك املوت ففقع عينه ، فرجع ملك املوت إىل ربه ، قال يا ريب أرسلتين إىل رجل ال حيب 
  . يضع كفه على جلد ثور املوت ، قال اذهب إليه ارجع إليه ، وقل له ل

  ليضع يده ؟ ..  :السائل 
نعم ، فليضع يده على جلد ثور ، فله بكل شعرة حتت كفه سنة ، فجاء ملك املوت وقال له هذه  :الشيخ 

( الرسالة اليت أمره اهللا ا ، قال له موسى ، وماذا بعد ذلك ؟ قال املوت ، قال فاآلن إًذا ، قال عليه السالم ، 

، فيقول الغزايل يف العصر احلاضر أن هذا  )ولو كنت هناك ألريتكم قبره عند الكثيب األحمر  فقبض روحه
احلديث باطل ، ولو يا أخي رواه البخاري ومسلم ، هذه الكلمة ال يقوله عامل ، لو القضية قاهلا األلباين أو ابن 

مة ، شايف أمجعت عليه األمة ، هذا باز مثال ، أمره سهل ، لكن هذا رواه البخاري ومسلم ، أمجعت عليه األ
مش اليوم مصحح ، هذا مصحح من مئات السنني ، وتلقته األمة بالقبول فلما يضرب هذا احلديث يف صدره 
ويقول ولو رواه البخاري ومسلم ، هذا ال يعين أنه ال يعتد بعلم البخاري ومسلم وبدقتهما وقوة املناهج اليت أقاموا 

و ال يعتد بإمجاع األمة ، بينما جتد هذا الرجل يقيم التكبري على بعض أفراد من أهل عليها صحاحيهما ، ال ، ه
السنة ؛ ألم خيالفون الفقهاء املعروفني اليوم ، أو على األقل بعضهم أو األحسن أكثرهم ألم يتبعون السنة ، 

ماء كلهم ، ركوبًا لرأسه فقط يقول هؤالء ال يعرفون من الفقه شيء خيالفوا مجهور العلماء مث هو خيالف العل



هذا احلديث أول شيء يبدوا للباحث فيه حًقا  ...وجهله ، فيقول هذا احلديث ال ميكن أن يكون صحيًحا ، 
أن ملك الموت كان يأتي البشر من قبل ( املسألة سهلة جًدا ، وهي يف رواية صحيحة يف مسند اإلمام أمحد 

ما شاء اهللا ، شو يدري هذا الغزايل بس  )وقال له أجب ربك  بصورة إنسان فجاء إلى موسى بصورة إنسان
هو جاهل ، هو ما يعرف من احلديث مع األسف إال امسه ويلتقط األحاديث من أي كتاب هب ودب ال يعرف 
الصحيح من الضعيف ، وإن كان يتظاهر بتقومي وال أقول تقييم ، يتظاهر بتقييم احلديث ولكن ال يقيم وزنًا ال 

ديث ، وال للعاملني به ، فهو ال يدري أن هناك رواية يف مسند اإلمام أمحد تقضي على الشبهة من لعلم احل
أصلها ألن إي إنسان وهو أوهلم لو جاءه إنسان بشر مثل حكايته وقال له أريد أن أنزع روحك اقبض روحك ، 

برسالة من اهللا ، واطمأن ولذلك ملا جاءه  ...سيفعل مثل ما فعل موسى وزيادة ألن هذا عمل ليس لبشر ، 
موسى عليه السالم أن هذا ليس بشر عادي ، وإمنا هذا ملك مرسل من اهللا ، قال تلك الكلمة اليت تدل على 
عكس ما توهم ملك املوت ، أنه هو ليس راغًبا يف احلياة ، ضربه ألنه مل يتبني أنه ملك املوت ، فقال له بعد 

  " ليت حتت كفي إيش بعد ذلك ؟ قال بعد ذلك البد املوت هذه املئات من السنني بعدد الشعرات ا
   "فكم قل من مجع وأفىن من دول***  كتب املوت على اخللق 

قال له إذا اآلن وقبض روحه ، فإًذا هذا احلديث ما فيه إشكال حىت من نظرة واحدة يف جمموع الروايات للحديث 
إًذا حنن ننصح إخواننا املسلمني بعامة وأهل السنة خباصة ، ومنها هذه الرواية أنه أتى ملك املوت بصورة بشر ، ف

  .أن ال يبادروا إىل إنكار ما جهلوا وإمنا أن يثبتوا وأن يرتيثوا يف إنكار األحاديث ؛ ألنه فوق كل ذي علم عليم 
  

  هل يف شيء عند الدكتور ؟  ... :الشيخ 
م طيب ، ونسمع كثريًا أن الشيخ ضعف بالنسبة للبخاري وصحيح مسلم ، يعين مسعت منك كال: الدكتور 

حديث يف صحيح البخاري ، ضعف حديث يف صحيح مسلم ، واآلن يعين تقول أمجعت األمة على تصحيح ما 
  . يف البخاري ومسلم ، ونراك أنك تضعف بعض األحاديث يف الصحيحني 

  . هذ من مجلة اإلمجاع  :الشيخ 
  .كمان ، من مجلة اإلمجاع   :السائل 
  . فنريد تفصيل ، بارك اهللا فيك  : السائل
طيب ، أمجعت األمة على أن ما يف صحيح البخاري ومسلم هو أصح كتاب من كتب احلديث ، أصح   :الشيخ 

كتاب بعد كتاب اهللا عز وجل ، لكن ما أمجعت األمة على أن كل حرف ، وال أعين باحلرف املعىن اللغوي ، 



ء ، ثاء ؛ من أجل أن نتدرج يف البيان ، ما أمجعت األمة على أن كل يعين الكلمة وإمنا أعين ألف ، باء ، تا
حرف موجود يف صحيح البخاري ومسلم هو صحيح ، وقاله الرسول عليه السالم ، وهذا من أوضح 
املستحيالت ؛ ألنه من باب الرواية يف الصحيحني فيها اختالف يف األلفاظ ، إًذا هذا أكرب دليل عملي على أنه 

ف ألف ، باء ، تاء ، ثاء ؛ موجود يف صحيح البخاري ومسلم هو صحيح ، هذا قيد لإلمجاع ليس كل حر 
السابق ، نتدرج شويا ، ما أمجعت األمة على أن كل لفظة موجودة يف صحيح البخاري هو صحيح وتلقته األمة 

 رواية من بالقبول ، منشي كمان ، ما أمجعت األمة على أن كل مجلة يف كل حديث جاءت هذه اجلملة يف
روايات الصحيحني هي صحيحة أيًضا ، تبًعا ألصل الرواية ، أخريًا وختاًما ما أمجعت األمة أنه كل فرد من أفراد 
أحاديث الرسول  صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني ، والرواية املنسوبة للصحايب الفالين هو صحيح ، ال ما 

أهل العلم ، أن اإلمام الدارقطين مثال انتقد من صحيح البخاري كم أمجعت ، بدليل هذا أدلته كثرية أمهها يتعلق ب
حديث من صحيح مسلم ؟ ثالثني حديث وحنو ذلك إىل آخره ، إًذا ما فيه إمجاع ، ما فيه إمجاع ، لكن اإلمجاع 

يأيت بعد  الذي يدعيه العلماء باستثناء ما انتقد باملستثناء ما انتقد من الصحيحني ، مث إذا عرفنا هذه احلقيقة
ذلك ، هل كل ما انتقد من الصحيحني من بعض العلماء كالدارقطين وغريه ، يعين مسلم االنتقاد ؟ اجلواب ال ، 
هل عدم التسليم هذا يشمل كل حديث ؟ أيضا اجلواب ال ، أي فيه ما هو مسلم انتقادهم إياه ، وفيه ما هو 

صيد من طرح هذا السؤال إذا كان يوجد يف الصحيحني غري مسلم ، إذا كان األمر كذلك نصل اآلن إىل بيت الق
بعض مفردات قليلة وقليلة جًدا ، من األحاديث املنتقدة ، إما بتنصيص بعض العلماء السابقني على ذلك ، وإما 
بداللة املنهج العلمي احلديثي ، حينذاك هذا يف سبيل وهؤالء الذين يركبون رءوسهم ويقولون هذا حديث ضعيف 

باطل ، ملخالفته للقرآن أو خمالفته للعقل ، هذا سبيل ثاين ، هذا السبيل الثاين هو غري سبيل املؤمنني بل موضوع 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل (( : الذي استشهدنا عليه باآلية السابقة 

ت من أحاديث البخاري ومسلم ، فهذا أما انتقاد مفردا ))المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 
هو منهج علماء املسلمني ، إذا اإلنسان قرأ صحيح البخاري بشرح فتح الباري وغريه ، جيد انتقادات كثرية وكثرية 

تزوج رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أ ( : جًدا ، من أقرا ما نعلم اآلن حديث ابن عباس يف الصحيحني 

ما قبلوا هذا احلديث ، قالوا هذا خطأ ، واخلطأ ممن ؟ من ابن عباس ؟ ملاذا ؟ ألن  )نكح ميمونة وهو محرم 
ميمونة نفسها ، يُروى عنها بالسند الصحيح أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهي حالل ، إًذا احلديث 

هذا يفتح هذا خطأ ، لكن ها ما خيدش يف سالمة صحة منهج البخاري وصحة أحاديثه ، كمبدأ عام لكن 
الباب للمتخصصني يف علم احلديث أنه ما يفعل كما فعل بعض املتحمسني لإلسالم بعامة ، وللمتخصصني 



بصحيح البخاري خباصة من إخواننا يف الكويت حينما كتب أحد اجلهال فعال مقاًال يف جملة العريب وهي ليست 
انًا تنشر ما هو ضد اإلسالم ، فكتب كاتب جملة طبًعا علمية أو إسالمية ، وإمنا هي تنشر ما هب ودب وأحي

منهم وهو مصري مقاًال بعنوان ضخم ليس كل ما يف صحيح البخاري صحيح ، فجاء بعض إخواننا هناك يف 
مجعية اإلصالح االجتماعي فألف رسالة بعنوان كل ما يف صحيح البخاري صحيح ، كأن القضية جماكرة 

الرد على هذا اجلاهل الذي كتب املقال ؛ ألنه يبدوا أنه ال يفهم اللغة وخماصمة ، ال القضية قضية علمية وخباصة 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى (( : العربية ، واستشهد بأنه كيف يكون صحيح واهللا يقول يف القرآن الكرمي 

حيح أنه ال ليلة الصيام ، والرفث إىل نسائكم ، أما يف يوم الصيام ، يقول أمجع املسلمون وهذا ص ))نسائكم 
جيوز ، كيف يصح حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كان يباشر 
نساءه وهو صائم ؟ وطبًعا أخذ يعلق ويشرح ويقول ها ضد القرآن وهكذا ، منهج هؤالء غري العقالء ملا يردوا 

يث ، قال يباشر نساءه وهو صائم هذا ضد القرآن أحاديث الرسول ، يردوها جبهلهم جباللة احلديث ومفهوم احلد
، فكان هناك يف جمال واسع جًدا هلؤالء الذين ألفوا الرسالة هذه أن يردوا على هذا اجلاهل ويقولوا له يا أخي 
دليلك ما يؤيد دعواك ؛ ألن هذا احلديث معناه كذا وكذا وهذه اللغة وهؤالء العلماء إىل آخره ، وأكثر من ذلك 

ىل البخاري ما ليس فيه ، وأنا أعرف من ذلك ، أعرف الناس بذلك ، أعرف وال أقول من أعرف ؛ ألم نسبوا إ
سرقوا حديثًا من كتايب سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وزعموا أنه يف صحيح البخاري ، وهو حديث أيب 

ب حاله خاصة يف بالد احلجاز ، طلحة وكان صائًما يف رمضان ، فنزل الربد فأخذ يأكل ويبلغ من الربد ويرط
قالوا له أنت صائم ، وتأكل ؟ كيف ؟ قال هذه بركة ، هذا ليس بطعام ، هذه بركة من السماء ، يقول كيف 
هذا احلديث يرويه البخاري والبخاري ما رواه ، وأنا ذكرت هذا احلديث يف السلسلة ، وبينت أنه روي مرفوًعا 

لحة وهو صحيح ، فهم نقلوا احلديث الضعيف املوضوع من السلسلة وهو باطل ، وروي موقوفا على أيب ط
ووضعوه يف املقال على أنه من أحاديث البخاري ، فكان جمال الرد على هذا املقال واسع جًدا وبقوة ، اجلماعة 
جاءوا بعاطفتهم ألفوا رسالة كل ما يف صحيح البخاري صحيح ، هؤالء جهلة بال شك مثل هذا الرجل متاًما ، 
مع غض النظر إيش ؟ عن الفرق بني العاطفتني ملاذا ؟ أحاديث البخاري عند أهل العلم تنقسم إىل قسمني 
مسندة ومعلقة ، املسندة سبق الكالم عليها ، غالبها صحيح فيها مفردات قليلة ، تكلم فيها بعض العلماء ، 

ديث كثرية جًدا هي ضعيفة وأحيانًا القسم الثاين قسم األحاديث املعلقة ، فيها أحاديث ضعيفة جًدا ، أحا
البخاري بأسلوبه الناعم يشري إىل ضعفها بقوله فيقول روي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال كذا ، هؤالء 
الذين ألفوا الرسالة هذه أن كل ما يف صحيح البخاري ما مشوا رائحة صحيح البخاري وال درسوه وال عارفني شو 



قول اإلنسان كل ما يف صحيح البخاري ، لو كانوا على علم لقالوا بالكاد يقولوا كل البخاري ، وإال كيف ي
حديث ُمسند يف صحيح البخاري صحيح ، مع أنه سيجد من أهل العلم من ينتقده ، مع العلم أنا مشرتكني معه 

ليس هناك لكن كل ما يف صحيح البخاري ضعيف ، هذا مع األسف يدل أنه  ...يف اإلميان بعظمة البخاري 
علم ، يعين يُدرس حىت نرد الضالل بالعلم وليس باجلهل ، خالصة القول مثة فرق كبري جًدا بني من يرد بعض 
أحاديث البخاري بعقله وجبهله ، وبني من يسلك سبيل املؤمنني يف إتباع األسلوب الذي سلكوه يف متييز 

  .املسلمني  الصحيح من الضعيف ، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا من هؤالء
  

، وهل الشيطان هو إبليس الذي مل )صدقك وهو كذوب ( سؤال توضيح فعل الشيطان يف حديث  :السائل 
  يسجد آلدم أو من أفراد أسرته إن صح أو ذريته  ؟ 

  شو بتفرق معك إذا كان هو أو ابنه ؟  :الشيخ 
  ...بس نريد توضيح على أساس  :السائل 
  . يرتتب عليه أي شيء هذا مش مهم ؛ ألنه ما  :الشيخ 
  ...هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال املسلمني ذا التصوير أو هو فعلة  :السائل 
  هذا سؤال غري وارد ؛ ألن احلديث شو يدل ؟  :الشيخ 
  . احلديث أنه داخل يف بيت مال املسلمني ويأخذ منه وملا جاء قال له أنا مسكني وفقري  :السائل 
  ديث شو يدل بالنسبة لسؤالك ؟ بس هيك ، احل :الشيخ 
  . يعين احلديث داخل وموجود يف الغرفة وقاعد حيمل  :السائل 
  طيب ، شو سؤالك ؟  :الشيخ 
  أنه هل يصري ؟  :السائل 
  . صار  :الشيخ 
  . يعين يصري بعديها  :السائل 
لك الفائدة كان الشيطان أخذ صار ، ولوال أن هذا الرجل مؤمن ، أبو هريرة ، وهجم عليه واستفاد منه ت :الشيخ 

البضاعة ويروح ، ليش حىت ما يصري ؟ لكن انت ميكن مثل ما قلنا عن بعض اإلخوان متأثر ببعض اإلشاعات أو 
الوساوس الشيطانية ، الشيطان يفعل هذا ، ولكن اهللا ال يسلط الشيطان على أموال الناس كلهم دائًما وأبدا ، 

  يقع هذا ، ما هو املانع ؟ وإمنا حينما يريد أن يظهر حكمة ف



ال تأخذين يا أستاذ يف قضية أحد أقاربنا سرق ماله ، فالناس كما تعرف بسطاء فصاروا يقولوا روحوا  :السائل 
  . على الشيخ من أجل معرفة أين الفلوس ، وقالت األم هلم واحدة أنا خبلي الشيطان يرح جييب الفلوس 

وهذا تعصب  )صدقك وهو كذوب ( : ان ، يلي قال فيه الرسول هذا ليس له عالقة حبديث الشيط :الشيخ 
غري مشروع وغري جائز بأن يستعني الواحد بالذين يتعاونون مع اجلن ، هذا بال شك ، يعين ليس من سبيل 

  .املؤمنني ، طيب غريه 
  

لى اإلميان أم فالناس هل كانوا ع ))كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((  :السائل 
  على الكفر ؟ 

  . ...على اإلميان بال شك  :الشيخ 
، يعين اآلية تلمح على أم كانوا على غري اإلميان وإال ملا بعث اهللا  ))فبعث اهللا النبيين (( طيب ،  :السائل 

  . ...النبيني بعد 
اليت أنزهلا اهللا على آدم ، ومن بعده هذا األمر سهل يا أستاذي كانوا على اإلميان والتوحيد وعلى الشرائع  :الشيخ 

مث اختلفوا فبعث اهللا النبيني وانتهى األمر ، البحث ال يعين أنه مل يكن هناك توحيد ، ومل يكن هناك تشريع ، 
  . وإمنا يعين أنه وجد خمالفات ومقتضيات تقتضي للحكمة اإلهلية إرسال هؤالء الرسل 

  يف اآلية ؟ فيه يعين كما يقولون إجياز حذف  :السائل 
  . نعم ، يقولون يف طي يف اآلية نعم  :الشيخ 
بعد ما خرجنا األحاديث وبّينا صحيحها من ضعيفها ما أعجبه العمل ؛ ألنه يف زعمه حيط من  ... :الشيخ 

قيمة كتابه ، فماذا فعل ؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إىل تضعيفه ، حذف كل ما يتعلق بتخريج 
طه بني قوسني هاللني كل ما يقرأ كتابك ملا يشوفك وضعت احلديث بني قوسني ، القوسني ويقول الرسول وح

  .  "كلموا الناس على قدر عقوهلم " أنت تعرف أنه هذا احلديث ، فإًذا اللف والدوران هذا ما هو صحيح 
  . ... :السائل 
  . ...ممكن وهذا واقع ممكن  :الشيخ 
  . ت أنه قال يل ضعيف أنا سألت باألول ملا تأكد :السائل 
  .ال ، ذاك اجلواب غري صحيح  :الشيخ 

  



بعض الناس ملا يغضب غضب شديد مع أهله أو مع أي واحد آخر يسب الدين أو يسب الرب ، شو  :السائل 
  يكون احلكم عليه ؟ 

يقطعوا  احلكم عليه أنه إذا يف حاكم مسلم ، ومتبين مذهب من املذاهب يلي ما بيحققوا وال يدققوا :الشيخ 
رأسه ، وإن كان بعد التدقيق جيلدوه وحيبسوه حىت يرتىب ، وما يرجع مرة ثانية يتكلم ذه الكلمة وهذا يعين 

  . أحسن أحواله 
  

لو مسحت يا أستاذ ، أستاذ عشريتنا معهود عندهم عندما ميوت هلم شخص يذحبوا له ثاين يوم ، يعين  :السائل 
يسووا عشاء ، فطبًعا من املعروف بالشرع أنه ال جيوز فعل هذا الفعل يلي هو  أول يوم الناس يعزموهم ، ثاين يوم

منسوب عشاء ، ولكن جاءنا أمر آخر ، أنه هذه ماتت طفلة ال تتجاوز السنتني عمرها ، فسأل أبو امليت أحد 
امة ، فقال إًذا أنا اإلخوان ، قال له أنا إيش علي ؟ فذكر العقيقة إذا كان ما سويت عقيقة هي ال تشفع يوم القي

قال للناس بال شك أنه يا إخوان أنا مش ...بدي أذبح غًدا ، مكان إيش ؟ مكان العشاء ، فمرت على أا 
مسوي عشاء ، والعشاء منكر ما جيوز ، لكن أنا بدي أسويها عقيقة البنيت حىت تشفع يل يوم القيامة ، فهل 

  ؟ ...ة هذه الفعلة ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكل
طبًعا هذا العمل ال جيوز ، والعقيقة هلا أيام معروفة تذبح فيها ، فهو ما ذحبها يف اليوم السابع ، أو  :الشيخ 

األربعة عشر أو اإلحدى وعشرين ، فقد ذهب وقتها مث لو فرضنا أنه كان معذورًا ، فال جيوز له أن خيتار الوقت 
  . ...عال غري مشروع  هذا ال جيوز الغري مشروع ، الذين يوهم الناس أنه يفعل ف

  
بس أنا أريد أن أذكر إخواننا بشيء الحظته يف بعضهم ، بعض الناس يطيلون ثيام فتنزل حتت  ... :الشيخ 

الكعبني بقصد أو بغري قصد ، وسواًء كان مقصوًدا أو غري مقصود فذلك ال جيوز ، فيجب على كل مسلم أن 
ال يكون طويال جياوز كعبيه ؛ ألنه ما جاوز الكعبني ففي النار كما يف  يالحظ نفسه ، أن يالحظ ثوبه ، أن

وال فرق يف ذلك ، بني أن  )ما جاوز الكعبين فهو في النار ( : األحاديث الصحيحة عن النيب عليه السالم 
ة ، أو أن يكون الثوب الطويل ااوز للكعبني أن يكون عباءة أو أن يكون قميًصا دشداشة كما تقولون أو جالبي

ما جاوز ( : يكون سرواًال ، أو أن يكون بنطلونًا كل ذلك ال جيوز ، أن يتجاوز الكعبني لقوله عليه السالم 

  . ... )الكعبين فهو في النار 
  



وأنا أريد أن أقول إلخواننا اهل السنة الذين يهتمون بإتباع السنة أن ال يكون اهتمامهم فقط مبثل  ... :الشيخ 
الفرعية اليت يكثر السؤال عنها ، وهذا حسن وال شك وال ريب فيه ، مث ينسون أخطاءهم املتعلقة هذه املسائل 

بذوات أنفسهم ، أو املتعلقة بزوجام و نسائهم ، أو املتعلقة ببنام ، فال يهتمون بتطبيق األحكام الشرعية يف 
طال و ما زاد على الكعبني فهو النار ، كل هذه ااالت بيد هم يسألون هذه سنة أو بدعة ، وهم يعملون ما 

وأن املرأة جيب إذا خرجت من بيتها أن خترج جبلباا وأن تضع اجللباب فوق مخارها ، وهذا ما ال جنده يف أكثر 
نسائنا أن خترج املرأة وهي خمتمرة على رأسها ، وعلى رأسها جلباا ، أي أن جتمع بني األمرين ، بني تطبيق قوله 

، وبني قوله  ))يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن  ((: تعاىل 

فيجب أن نعلم أن اخلمار غري اجللباب ، وأن اجللباب غري  ))وليضربن بخمورهن على جيوبهن (( : تعاىل 
ب عليهن أن يسرتن باخلمار اخلمار وأن اخلمار هو غطاء الرأس ، ويشرتك فيه الرجال والنساء ، لكن النساء جي

الرأس كله ، وما حوى من العنق والصدر ، أما الرجال فأمرهم ليس كذلك ، لذلك جاء يف السنة الصحيحة أن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميسح أو رخص يف مسحه على اخلمار وعلى اخلفني ، فاجلمع بالنسبة للمرأة اليت 

على رأسها ، واجللباب فوق اخلمار ، هذا أمر واجب تطبيقه ، وهذا مع  خترج من دارها ، بني أن تلقي اخلمار
األسف ما ال أراه يف كثري من النساء امللتزمات أما غريهن فال نسأل عنهن ، كذلك الرجال جند أم يطيلون 

العلم ، سراويلهم أو بناطيلهم أو جالبيام ، أو عباءام ؛ كل هذا ال ينبغي أن يكون ، بل من سيما طالب 
أن ال يطول ثوم أي نوع كان ويزيد على الكعبني ، واألوىل أن يكون أقصر وأقصر جزاك اهللا خري ، هذه ذكرى 

  . والذكرى تنفع املؤمنني ، واشتغلوا اآلن بالطعام ، نعم 
  . ...املرأة تلبس اجللباب مث تلبس فوقه اخلمار  ... :السائل 
  ساحمك اهللا لو غريك قاهلا ، :الشيخ 
  يف بريدة. عايش يف القصيم  :السائل 
اجللباب يف القصيم يوضع على الرأس ، وهو يقول متجلببة وتضع فوق  ...معليش لكن أهل القصيم  :الشيخ 

  اجللباب اخلمار ، فهذا الذي يعنيه ليس جلبابًا هذا بالطو جاكيت ، أليس كذلك ؟ 
  . نعم  :السائل 
هي أوال ليست متجلببة ، هذا يقيًنا مث قد ال تكون متخمرة باخلمار ، ملاذا هذه اليت أنت تشري إليها ،  :الشيخ 

؟ ألا اليت أنت تشري إليها ، إمنا تضع ما يسمى اليوم اإلشار ، املنديل ، هذا ال يكون فضفاًضا وال يكون 
 هي ليست باألمخرة واسًعا ، حبيث تغطي املرأة ا شعرها ومنكبيها وصدرها وعنقها ، كثري من هذه األمخرة اليت



تغطي عنقها من هنا ويظهر شيء من هنا ولو قدر هذه احلبة ويبني شيء من ناصيتها ومقدم رأسها وشيء من 
شعرها ، هذا ليس مخارًا أيًضا ، ولذلك فهذه ال ختمرت وال جتلببت ، ولذلك حنن نؤكد بأن اخلمار جيب أن 

جللباب الذي يغطي املرأة رأسها إىل قدميها ، أما البالطوا هذا يكون مخار الصالة ، ومن فوق يأيت اجللباب ، هو ا
الطويل ، هذا بدعة العصر احلاضر ، واملعىن بالبدعة هذه اللفظة العربية ، يعين أمر جديد ، لكن إذا لبست 

، مث البالطوا الطويل وتغطي حىت ظاهر قدميها ، ويكون فضفاًضا وال حيجم اليتيها وال حيجم شيًئا من منكبيها 
أيت فوق ذلك مثل اجللباب املالية ، وهذه املالية فوق اخلمار ما يف عندنا مانع ؛ ألن اجللباب ليس أمًرا تعبديًا ، 
وإمنا هو معقول املعىن ، املقصود به سرت البدن ، فإذا فرضنا اجللباب قطعتني وهاتان القطعتان حتققان معىن 

ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على اخلمار اجللباب ، تكون حينذاك  اجللباب الشرعي متاًما ، واستعملتها املرأة
  قد مجعت بني تنفيذ األمرين القرآنني ، واضح ؟ 

  . نعم  :السائل 
  

شيخنا الغزايل كذلك ينكر احلديث السابق هذا يف البخاري ومسلم على أساس أنه موسى عليه السالم  :السائل 
لقاء اهللا سبحانه وتعاىل ، هذا أوًال ؛ ثانًيا كيف يؤدي يصيب ملك املوت  وهو من أويل العزم من الرسل ما يكره

ملك املوت وما  ...مبصيبة يذهب بعينه هذا مستبعد ، ولكن طبًعا العلماء يف املاضي أولوا احلديث أنه أصاب 
  تأذى أصال ذه اإلصابة هل هذا التأويل صحيح ؟ 

  . نعم  :الشيخ 
خوة أن يرد على الغزايل خاصة له أكثر من كتاب بداها يف مشكالت على طريق أمتىن من أحد اإل :السائل 

ألا كلها مهوم  "زاد اهللا مهومها " الدعوة من قبل عشر سنني ، ومن قبل أربع سنني يلي مساها مهوم داعية ، 
يني وما يف داعية موجهة لكثري من الناس ، أول يصب عليه مسومه هم اإلخوان السلفيني ، ثاين صنف الشيوع

  . بينهم مقارنة 
  . من أجل هيك أعطوه جائزة  :الشيخ 
آه ، وآخر كتاب له السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ، كله حماربة شديدة على السلفيني على  :السائل 

 ...السنة عموما مل نر أو نسمع أحد الشعواء إال اللي يسموه أبو رية لكن هذا ختصص يف احلديث لكن هذا 
  . يعين أمتىن أحد من إخواننا أهل احلديث أو غريهم أن يردوا عليه رد مفصل 

  . هذا عندك الدكتور  :الشيخ 



  . والبد  :السائل 
يف أحد اإلخوان امسه سلمان العودة رد عليه ، واآلن يف دروس يف بريدة يف السعودية وقرأت الرد الثاين  :السائل 

  . يف جملة املسلمون 
  . وكذلك الطحان رد عليه :  سائل آخر

  . الطحان تأدب معه زيادة وما يستحق األدب : سائل آخر 
  . تعرف ما هو السبب ؟ ألما إخوان مسلمون  :الشيخ 
  هل حممد الغزايل من اإلخوان املسلمني ؟  :السائل 
  . كيف ال   :الشيخ 
لناصر ، كان وزير يف حمنة اإلخوان يف عهد أنا أعرف أنه كان وزير أوقاف يف عهد الرئيس مجال عبد ا :السائل 

  . عبد الناصر 
  . وإذا كان  :الشيخ 
  . يعين كان مقرب  :السائل 
  . برهة من الزمن  :الشيخ 
  . نعم برهة من الزمن  :السائل 

  
كثري يف السعودية ما يتعرض خاصة يزودوها مش حبتني يزودوها ثالث حبات خاصة يف الكشف   ... :السائل 
  . ه عن الوج
  شو احلبات ؟  :الشيخ 
  . يعين معىن ذلك أم يزودوها حبتني : احلليب 

يقولوا حىت إذا قرأت يف كتاب السفور أو يف الكشف حيطوا الشيخ األلباين أوله يف هذه الناحية ،  :السائل 
  . وبشوفك أنت بتشد كثري يف الرد على الناس أما هؤالء تتأدب معهم كثري 

   من هؤالء ؟ :الشيخ 
  .  ...التوجيري ومنهم  :السائل 
  أين شددت عليه ؟  :الشيخ 
  . وخاصة هذه املسألة يعين أقول هم يزاودوا احلد فيها  ...أنت شددت عليه واهللا ألنه بشد  :السائل 



واهللا الناس يف فرق ، هؤالء حيكوا عن عقيدة ولو كانوا خمطئني ، مش يعين عن هوى ويف منهم عن هوى  :الشيخ 
ف هؤالء العصريني ، هؤالء بال شك حيكوا إتباًعا ألهوائهم وانتصارًا آلرائهم ، لذلك الذين يناقشوننا ، خال

  . بطريقة علمية نناقشه بطريقة علمية ، وعلى حد طلب عزمي ما بنشد عليه ، ما بنشد عليه 
لك على شبهام كثري ، البن  جزاك اهللا خري ، يعين برتد على ردودهم من أيام أو من سنني ما رأينا رد :السائل 

  . عثيمني ،البن باز ، للتوجيري 
  . هذا يف الطريق إن شاء اهللا يف الطبعة اجلديدة حلجاب املرأة املسلمة  :الشيخ 
  . يف طبعة جديدة  :السائل 
  . معلوم  :الشيخ 
  . ...يعين إن شاء اهللا تذكر حاول جزاك اهللا خريا أن جتمع  :السائل 
  . تكون املقدمة حبجم الكتاب واهللا أعلم ، وإن شاء اهللا يساعدنا على القوة رمبا  :الشيخ 
شيخنا اإلخوة السعوديني أخذوها عادة واهللا أعلم وليست عبادة ، اجتمعنا حنن وبعض اإلخوة يف بريدة  :السائل 

الشيخ ناصر ، وأقمنا احلجة عليهم باألحاديث الصحيحة ، قالوا واهللا لو اجتمعت علماء األرض ابن باز و 
واجلميع على أنه جائز ما جوزناه ، هذه خلص عادة تعودنا عليها ، قلنا هذه عادة ونعمة العادة عادة طيبة إن 

  . شاء اهللا ، لكن ال تعتربوها عبادة والشيخ يقول إا مستحبة 
  . ال ، ال تقول هلم ال تعتربوها عبادة  :الشيخ 
  . ...بس يف إجابة  :السائل 
س أنت ما تقول هلم ال تعتربوها عبادة ؛ ألن العبادة أقسام كما تعلم وأخفها االستحباب ، وحنن نقول ب :الشيخ 

  . بفضيلة سرت الوجه يعين ، لكن نقول ال توجبوه على كل النساء ؛ ألن دليل اإلجياب هزيل مريض 
  ال ال ...األخ عزمي يقول نشد عليهم  :السائل 
والد من كبار السلفيني الذين حيبون الشيخ حًبا شديًدا ، وأحد أخذ الدكتوراة الشيخ التوجيري له أ  :السائل 

  . واآلن واحد يقدم للدكتوراة واحلقيقة هلم مواقف طيبة جًدا ، واهللا حيبوك ويقدروك 
  . اهللا يزيد اخلري  :الشيخ 
  . اهللا يبارك فيك  :السائل 
  . يخ ومن أحباء الشيخ ، والشيخ دائًما يشد عليه أبو بكر زيد يعترب نفسه من تالميذ الش ... :السائل 
  ما شديت عليه ، أين الشد ؟ هات تانشوف ، خاصة من يلي يقول شد ، أين الشد ؟  :الشيخ 



 ...يف كتابه هذا املشهور على أهل التربج والسفور وحيط أنه الكاشفات والعاريات  ...الشيخ التوجيري  :السائل 
  . وحيشر األلباين بينهم 

  . حنن حنكي على أبو بكر اآلن  :الشيخ 
  . يف كتابه على التربج وعلى السفور وحيط األلباين بينهم  ...أنا فاهم  :السائل 
  . نعم ، نعم  :الشيخ 
  . ...ال أقول للشيخ قال تعصب وقال تربج يقول هذا يف مقدمة الرد  :السائل 
  اآلن تنكره علي بالنسبة للرجل شو هو شو قلت ؟ ما ذكرتين يا شيخ عزمي ، أين الشد الذي أنت  :الشيخ 
  . منها التعصب للمذهب  :السائل 
قلت أنه متعصب للمذهب ، أم شيء يف املقدمة ، مثًال رمبا قلنا أثر ذلك وعم بتستنجد بكم أنه ميكن  :الشيخ 

  غلب عليه التعصب املذهيب وماذا فيها هذه ؟ 
  . قلت ميكن كمان مييل لألهواء  :السائل 
معليش واحدة ، واحدة ، بنشوف بنتحاسب عليها ، إذا قلت مبيل لألهواء ، عم أذكر قضية التعصب  :الشيخ 

املذهيب ممكن قلته ، لكن أنا بقول كيف هذا الرجل يقول هذا الكالم ، قلت رمبا محله على ذلك التعصب 
  املذهيب ، إيش يف كمان اهلوى ؟ 

  . ما وافقه ويرتك  ، املهم سجلناهم واحد واثنني وثالث ، أربعة ، مخسة أنه مرجح يأخذ من الدليل  :السائل 
أنا بشوف كان الزم نعمل جلسة تناقشوين يف هذه األخطاء حلىت نشوف إذا كان يعين إذا خنلي الكتاب  :الشيخ 

  . نطبع طبعة أخرى إذا كان هناك خطأ نصححه 
  . ...اهللا يبارك فيك ، ألنه واهللا  :السائل 

شيخنا ، زارين الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طبع الكتاب زارين على البيت ، سبحان اهللا ذكر يل شيًئا :  احلليب
  وطلب يل أن أكره لك ، لكن ما قدر اهللا أن أتذكر إال الساعة اآلن ، 

  .خري إن شاء اهللا  :الشيخ 
وىل واألخرية ، لكن الذي ساءين هو يقول واهللا أنا ما محلت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة األ: احلليب 

موقف اخلصوم منه ، يقول حىت إن أحد تالميذ أيب غدة طبع ختما املقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشرتى 
عشرين نسخة وطبع الرد املقصود به الشيخ بكر أبو زيد وقام يوزعها ببالش من أجل يوري أنه شوف كيف 

وقال جاءين بعض الشباب املتحمسني يل وقالوا شو ما  ...كذا ،   شيخكم أنتم بتقولوا هيك ، وهيك يرد على



بدك ترد ؟ فقال هلم أنا ال ميكن أرد على الشيخ وأنتصر لنفسي أو شيء من هذا ، ويعين إذا يف شيء أنا العفو 
  . وكذا وذكر شيء يعين 

  . التوجيري حيط شيخنا يف أمر عظيم اهللا يبارك فيك ، حنن يف املقارنة بني التوجيري وبني بكر أبو زيد ،  :السائل 
يعين بعد ذلك كله الشيخ بكر أبو زيد جزاه اهللا خري يف كتاب التحذير شيخنا من الصابوين يف التفسري ، : احلليب 

  . هذا الصابوين هداه اهللا تعاىل 
  . آمني  :الشيخ 
و زيد يقول تقريًبا كالم مبا معناه وأما يقول أما األلباين فهو كذا ، ويتكلم بكالم سيء ، فالشيخ بكر أب: احلليب 

علنية األلباين وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فأمر معلوم ال ينكره جاحد ، وال كذا وال كذا ، واحلكم ندعه للقراء 
  . ، فال نطيل يعين سطرين مضغوطات بثناء وكالم طيب ، أنا مسعتك الكالم 

أشك ذا يا أخي ، لكن لكل مقام مقال ، يعين شو بتقولوا يعين ال ، أن هذا الكالم قرأته ، أنا ال  :الشيخ 
بإيش ميكن تعليل النقطة اليت أنا أخذا على الشيخ بكر ، ماذا ميكن تعليله ؟ يعين التعصب املذهيب له ، إذا  

  كنتم تذكرون املسألة وتفاصيلها ؟ 
  . حديث العجن وتضعيفه للحديث : احلليب 
جلسة اإلسرتاحة يشكك فيها ، ويقدم البحث فيها ، وهي أوىل أن تبحث بينما أخذ أقول أعد مسألة  :الشيخ 

حديث العجن ، يلي حيتاج إىل علم خاص ودراسة خاصة فأخذ يتتبع اخلطأ يف هذا احلديث وأنه ما يف عجن ، 
  طيب ، ما يف عجن ، هل يف جلسة اسرتاحة أم ما يف ؟ ملاذا مل يدنن حوهلا ؟ 

  . ر هو يل ذلك ؛ ألنه له جزء خاص فيها شيخنا ذك: احلليب 
معليش على األقل إشارة ملاذا ال يشري أنه صحيح هذا ، هذا مثًال العجن ما ثبت لكن ثبت االعتماد  :الشيخ 

على اليدين ، هذا موجود يف صحيح البخاري ، ملاذا هذه ال يدندن حوهلا ؟ يعين يأخذ من كالم الشيخ األلباين 
ليه واألقوى ال يشري إليه واملفروض أنه يشري إليه ولو إشارة وأنتم مسعتم أنه له جزء ما ندري أضعفه ويأيت ويرد ع

  . ماذا يكون يف هذا اجلزء 
  . يف عدم قبوهلا  :السائل 
هذه أشكل ، هذه أشكل إًذا إذا إنسان يشكك القراء يف سنة ثابتة يف صحيح البخاري وغريه وثابت يف  :الشيخ 

احد ، يشكك فيها على ذمة الراوي أنا كنت أتساءل وأقول يف نفسي ملاذا يدندن حول حديثني مش حديث و 
هذه النقطة احلساسة ويشري إىل موضوع االعتماد على الكفني ، سواء مفتوحتني أو مقبوضتني يلي امسها حديث 



يرى موضوع االعتماد العجن ، يشكك فيها مطلًقا وحييل البحث إىل جزء ، أنا كنت أقول أنه هذا واهللا أعلم ال 
إطالًقا ؛ ألن هذا مذهب احلنابلة ، فأنا طلع مين هذا أنه ميكن محله التعصب املذهيب واآلن يزداد اعتقادي ذا 
اخلرب الذي مسعته ، ملاذا ؟ مش لضعف احلديث ، هذا حديث البخاري صحيح وفيه االعتماد ، سواء كان 

ال يقول يف ذلك ؟ ما يف هناك دليل أبدا  إذا اإلنسان جترد عن االعتماد هيك أو كان االعتماد هيك ، ملاذا 
جييب حديث وائل بن حجر يلي  ...وتعرف أنت  ...التعصب املذهيب ، ما فيه دليل أنه جيب على اإلنسان أنه 

  . يعتمد على الركبتني حياول يقويه 
  . ذكرت هذا وتعقبته كأنه جاب سبع ألفاظ مع أنه ثالثة : احلليب 
  . هذا هو ، بعدين ثالثة شو يقوي بعضها على البعض  : الشيخ
طيب ، شيخنا لعل كالم إخواننا ملا يعرفونه عنه ومنه أن الرجل ليس متمذهب أصال أال ميكن من باب : احلليب 

  حسن الظن به ، أن نقول أن اجتهاده الغلط وافق به مذهب احلنابلة ؟ 
ما جزمت وقلت محله تعصبه ، قلت ميكن لعله حله أو ما شابه  نعم ، ممكن وأنا ما جزمت فيما أذكر :الشيخ 

ذلك من العبارات ، فنتحرى لكن أشعر أن إخواننا يريدون ما جيب كلمة التعصب املذهيب بأي عبارة ، بأي 
  . عبارة 
  كتبه تدل على ذلك جزاه اهللا خريا شيخنا ، ...: احلليب 
  . ...أنا عارف يا أخي  :الشيخ 

  


